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Zarządzanie humanistyczne jako rozumienie 
i wykorzystanie ładu. Wkład internetu 
do ponowoczesnej idei zarządzania

Internet jako dzieło rąk ludzkich

Nie ulega wątpliwości, że konieczność powtórnego przemyślenia własnego 
statusu przez zarządzanie pojawiła się także w związku z ponownym i coraz 
szerszym wytyczeniem obszaru, w którym zanurzone są organizacje, jawiące-
go się z całą mocą z końcem wieku dwudziestego jako płynne, ruchliwe, we-
wnętrznie skomplikowane, gwałtowne środowisko [Wach 2008, s. 24]. Szcze-
gólne doświadczenie tego stanu przynosi ze sobą internet, stawiając badacza 
wobec zupełnie nowego wyzwania. Na poziomie najprostszego rozpoznania 
łączy on niewątpliwie i modyfi kuje cechy różnych obszarów rzeczywistości, 
pozwalając się analizować pod rozmaitymi kątami teoretycznymi, angażując 
aparaty takich nauk, jak ekonomia, nauki społeczne, kulturoznawstwo, infor-
matyka i inne. Fakt tego rodzaju złożoności i niepowtarzalności można uznać 
za wystarczający powód do deklarowania fundamentalnej odrębności sieci i jej 
wyjątkowego położenia wobec rzeczywistości. 

Tego rodzaju podejście ma zresztą umocowanie teoretyczne o charakte-
rze historycznym i pochodzi z początków jej istnienia. Opierało się ono na 
przekonaniu, które do dzisiaj pojawia się w postaci wyrazistych politycznych 
deklaracji i interpretuje internet jako realizację wizji egalitarnej, suwerennej 
społecznej przestrzeni ekspresji i bytowania, różnej co do zasady istnienia od 
świata realnego. Początki podobnego myślenia lokuje się w dziedzictwie amery-
kańskiej kontrkultury, stanowiącej rodzaj ideowego przedpola dla inżynierów 
tworzących zręby sieci [Turner 2006]. Stanowi ono także ciągle żywe, mniej lub 
bardziej oczywiste źródło inspiracji wielu ruchów, opierających się na kontr-
kulturowych bądź nawet anarchistycznych oczekiwaniach wobec możliwości 
otwartych przez sieć. Odwołuje się na przykład do swoistej tradycji hakerskiej 
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[Levy 2010], ale także pojawia się w tle procesu kształtowania się idei i zjawiska 
internetowych społeczności – mających różne źródła, wśród nich na przykład 
ruchu wolnego oprogramowania [Moody 2001; Raymond 2001] – prowadząc 
do zjawiska tzw. produkcji partnerskiej, opisywanej przez Yochaia Benklera 
jako ustanowienie nowych zasad społecznych i politycznych [Benkler 2008, 
2011]. Ciekawy, dalszy i bardzo aktualny ciąg dopisuje tej tendencji rozwój tak 
zwanych platform społecznościowych, w przypadku których utopijne wizje in-
ternetu dostarczają materiału propagandowego wielkim fi rmom, skrywającym 
za nimi całkiem trywialne interesy biznesowe [van Dijck 2013]. 

Wspomniane poczucie odrębności sieci funkcjonowało na przykład jako 
już dzisiaj przestarzała oboczność realne/wirtualne. Wraz z rozwojem interne-
tu zanika ono w postaci twardej alternatywy i zmienia charakter. W kontekście 
kultury, defi niowanej jako złożony, polisemiczny proces komunikacji, tę zmianę 
artykułował już z końcem lat 90. Manuel Castells, mówiąc o kulturze rzeczy-
wistej wirtualności [Castells 2010, s. 402]. Podobne konstatacje, postrzegające 
internet nie jako całkowicie odrębną, przyjmowaną z entuzjazmem oraz wielki-
mi oczekiwaniami społecznymi i politycznymi rzeczywistość, ale raczej nową, 
obiecującą i potężną część świata, wbudowaną w całość jego procesów, pojawiają 
się w różnych miejscach i przyjmują różny pojęciowy kształt. Do nowszych po-
mysłów reinterpretujących cywilizacyjne położenie internetu należy idea „no-
wej normalności” ukształtowana w środowisku praktyków zarządzania i opisana 
przez Petera Hinssena [2010, s. 12] czy pomysł czwartej rewolucji naukowej, re-
organizującej zarówno umiejscowienie podmiotu w świecie, jak i charakter tego 
umiejscowienia zgodnie z konceptem tzw. inforgsa (interconnected informatio-
nal organizm) zaproponowanym przez fi lozofa Luciana Floridiego [Floridi 2010, 
s. 9]. W ramach pragmatyki – głównie biznesowej – podobną konstrukcją jest 
koncepcja tak zwanej Web 2.0, jak dotychczas jedyna tak stabilna i długotrwała 
idea skupiająca myśl techniczną i organizacyjną wokół dobrze zdefi niowanych 
celów związanych z działalnością organizacyjną, prowadzoną w internecie lub 
z jego pomocą, posiadająca już własną, bogatą literaturę.

W chwili obecnej tkanka internetu wydaje się raczej naturalną częścią or-
ganizmu, jakim jest realność rozmaitych globalnych procesów o charakterze 
kulturowym czy ekonomicznym z naciskiem na te ostatnie, co jest wyraźnym 
dziedzictwem wspomnianej przed chwilą idei Web 2.0. Sieć na tym tle cechu-
je się jednak wyraźną odmiennością, która uprawnia do postrzegania jej jako 
odrębnego środowiska, co ujawnia się w szczególności w kontekście gospodar-
czym. Owa odrębność, a także wysiłki związane z jej defi niowaniem pojawiają 
się, jak się wydaje, jako sposób na racjonalizację początkowego entuzjazmu 
i oszołomienia, towarzyszących rozwojowi internetu pod koniec wieku XX1. 

1 Zauważył to już w 2004 r. Barry Wellman [Wellman 2004].
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Jedną z najbardziej stabilnych i koherentnych tego rodzaju racjonalizacji oka-
zuje się opisana idea Web 2.0, ale podobnej podstawy interpretacyjnej dostar-
czają również badania Manuela Castellsa [2010], Jana van Dijka [2010] i in-
nych. Mimo tych wysiłków internet pozostaje jednak w ciągłym zawieszeniu 
jako odrębny, nadrzędny fenomen, czego przyczyną może być zwykle opera-
cyjny charakter tych racjonalizacji: stanowią one wglądy dokonywane z dobrze 
określonych perspektyw badawczych, choć są to, trzeba zaznaczyć, wglądy 
niezwykle staranne, głębokie i doskonale uzasadnione. Istnieje, jak się wydaje, 
pewna bariera zdolności konceptualizacji tego zjawiska, do czego z pewnością 
przyczynia się jego skala i szybkość rozwoju. Jest ona źródłem swoistego na-
pięcia, jakie pojawia się między nieostrym ostatecznie konceptualnym obra-
zem internetu jako pewnej całości a jego dobrze zdefi niowanym, poszczegól-
nym wpływem na różnorodne obszary rzeczywistości. Początkowo to napięcie 
skrywało się za bezkrytycznym oszołomieniem2, obecnie natomiast, mimo do-
konanej już wielkiej pracy analitycznej, pozostaje jako niemożność uzyskania 
nadrzędnej perspektywy, defekt postępowania badawczego, zerwanie ciągłości 
interpretacyjnego i konceptualnego wysiłku. 

W tym miejscu w sposób oczywisty może pojawić się konstatacja, twier-
dząca, że dzieje się tak, ponieważ internet stał się w istocie analogonem rze-
czywistości3 bądź przenika ją w sposób niedający się rozdzielić. W takiej sytua-
cji aparat poznawczy, także w swej sformalizowanej wersji naukowej, podlega 
tym samym ograniczeniom, które pojawiają się, kiedy staje on naprzeciw całej 
złożoności świata. Innymi słowy, przekonanie, że internet daje się opisać i zin-
terpretować jako pewna całość, staje się w jej świetle złudzeniem podobnym 
do tych, jakie żywili badacze i fi lozofowie siedemnastowieczni, dla których 
całościowy wgląd w naturę świata wydawał się możliwy i tego wglądu miała 
dostarczyć matematyka4 (zjawia się ona w niniejszym wywodzie po raz pierw-
szy, ale nie ostatni, gdyż jej losy w nieodłączny sposób splatają się zarówno 
z technologią komputerową, jak i dwudziestowiecznymi doświadczeniami hu-
manistyki). Ten argument z pewnością byłby słuszny i niwelowałby roszczenie 
do całościowego zrozumienia zjawiska internetu, gdyby nie niepokojący fakt 
dotyczący samych jego źródeł. Fakt ten nadaje całej sytuacji pewną paradok-
salność i jednocześnie odkrywa jej wymiar humanistyczny. Sieć bowiem jest 
z jednej strony heterogenicznym konglomeratem, niezwykle wewnętrznie zło-
żonym, wielowarstwowym i powiązanym, co upodabnia go do realności i czy-
ni podobnie trudno uchwytnym; z drugiej natomiast istnieje jako oczywiste 

2 Wellman używa słów „szalejący, bujny” (rampant) [Wellman 2004, s. 124].
3 Autor niniejszego tekstu jest rzecznikiem tej tezy, którą przedstawił w książce pt. Pragma-

tyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko [Maciąg 2013a].
4 Opisuje ten proces bardzo jasno L.  Kołakowski w książce pt. Filozofi a pozytywistyczna 

[2004, s. 30, passim].
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dzieło rąk i umysłów ludzkich, techniczny wynalazek pozostający w obszarze 
ludzkiej kontroli, co więcej: posiadający zaświadczony historycznie proces po-
wstawania. 

Dowodem pierwszej części owego paradoksu jest literatura przedmiotu – 
dzieła wspominanych w tym tekście autorów, takich jak Manuel Castells, Jan 
van Dijk i innych, literatura wewnętrznie rozdarta między ambicjami anali-
tycznej precyzji i syntetycznej ogólności. Konsekwencje myślenia drugiego 
rodzaju są trudniejsze do wytropienia, choć sama okoliczność, jaką jest fakt 
wynalazku, wydaje się z kolei łatwiejsza do wytłumaczenia, o czym świadczy 
literatura śledząca na rozmaite sposoby okoliczności powstawania internetu, 
zarówno techniczne [Rheingold 2003], jak i historyczne [Turner 2006]. Nie-
wątpliwym śladem podobnego wpływu jest namysł nad niepokojącą kwe-
stią tak zwanego determinizmu technologicznego, będącego historycznym 
dziedzictwem teoretycznym badań nad mediami i kulturą, zainaugurowaną 
przez takich badaczy, jak Harold Innis czy Marshall McLuhann, i sposoba-
mi jej modernizacji, porzucającymi model prostych związków przyczynowo-
-skutkowych na rzecz innego rodzaju interpretacji [Slack, Wise 2010]. Być 
może fascynacja łącząca się często z opisywaniem wpływu internetu czerpie 
także przynajmniej część swojej siły ze świadomości, że jest on dziełem ludz-
kim, pierwszym o podobnie szerokim wpływie. Łatwo odnaleźć tę fascynację 
we wszystkich enuncjacjach, które ożywia wrażenie kreacji nowej rzeczywi-
stości (wirtualnej) realizującej się w internecie. Leży ona nie tylko u podstaw 
łatwych do zaobserwowania roszczeń politycznych i społecznych, odwołują-
cych się do słusznych i naturalnych praw ludzkich, ale przenika także prace 
pozostające pod kontrolą autodyscypliny metodologicznej. Od jej siły zależy 
ich ekspresja. Wymienię dwie skrajne: u Yochaia Benklera przyjmuje postać 
uzasadnionej bardzo wnikliwie i kompetentnie pochwały współpracy i part-
nerstwa [2008, 2011]; w książkach Tapscotta i Williamsa nabiera charakteru 
entuzjastycznego manifestu [2008, 2011]. Benkler przedmiotem swojej pracy 
czyni wizję praktycznej reformy ustrojowej, która pozwala na niespotykaną 
dotychczas realizację aktywności społecznej w ramach tak zwanej usiecio-
wionej gospodarki rynkowej [Benkler 2008, s. 21], w kolejnej książce opisuje 
triumf współpracy nad egoizmem jako odmianę cywilizacyjnego paradygma-
tu [Benkler 2011]. Tapscott i Williams rysują bardzo szeroki obraz globalnych 
przeobrażeń o charakterze źródłowo ekonomicznym, ale ostatecznie o zasię-
gu obejmującym ostatecznie niemal wszystkie aspekty życia społecznego; od 
zdrowia po władzę publiczną, od klimatu do rynków fi nansowych. Składają się 
one na zmianę, którą dla oddania skali nazywają „resetem świata” [Tapscott, 
Williams 2011, s. 9].



221Zarządzanie humanistyczne jako rozumienie i wykorzystanie ładu...

Ponowoczesne wybrnięcie z problemu

Nie ulega wątpliwości, że precyzyjne opisanie internetu, a następnie zrozumie-
nie procesów, jakie kierują jego wpływem na rozmaite obszary rzeczywistości, 
jest potrzebne z punktu widzenia bardzo wielu interesariuszy i pozwalałoby 
podejmować właściwe decyzje dotyczące różnorodnych kwestii, w tym go-
spodarki i polityki. Ciągły rozwój spowodował jednak, że internet upodobnił 
się do świata, w którym działa, wtapiając się weń i przejmując jego złożoną 
wielostronność. Stanowi on najprawdopodobniej jedyny fenomen cywiliza-
cji Zachodu, w wypadku którego zaprojektowana celowo konstrukcja, będą-
ca owocem myśli ludzkiej, wchodzi w tak rozległe związki z rzeczywistością, 
która z drugiej strony jest owej myśli operacyjnym terytorium. To ostatnie 
stwierdzenie podkreśla swoistą przyległość dwóch odrębnych sfer: twardej, 
przedmiotowej, materialnej realności i obszaru konstruktów intelektualnych 
usiłujących ową realność ująć w konceptualne formy. Kwestia owej przyległo-
ści umyka w pobieżnym oglądzie problemu, a może stanowić jedną z dróg 
do jego rozwiązania. Zakładamy tutaj bowiem, że internet w swoim szerokim 
i nietrywialnym znaczeniu nie istnieje w obiektywnej przestrzeni zdarzeń 
(oczywiście w ramach niniejszej interpretacji), gdzie miałby się mieścić za 
sprawą swej materialnej postaci wynalazku technicznego, ale formuje się jako 
złożona interpretacja wzajemnych związków, jakie się między ową przestrze-
nią i nim nawiązują. Takie postawienie sprawy rodzi dwa skutki: z jednej stro-
ny odsuwa przyczynowo-skutkowy determinizm, który w badaniach nowych 
mediów już od pewnego czasu wydaje się upraszczać całe zagadnienie, choć 
pozostawia się mu miejsce w historycznym rozwoju myśli poświęconej cywi-
lizacyjnej roli rozwoju technologicznego [Slack, Wise 2010, s. 152]. Z drugiej 
strony natomiast odwołanie się do swoistego, dyskursywnego trybu istnienia 
pojęcia internetu przywołuje obszerną refl eksję, jaka stała się udziałem prob-
lematyki wiedzy, w tym w szczególności refl eksję dotyczącą roli i legitymizacji 
nauki i jej konstruktów w wieku XX, przeformułowując kwestię wzajemnego 
usytuowania podmiotu i rzeczywistości, zawartego w projekcie kartezjańskim.

Punktem wyjścia jest spostrzeżenie, powtórzmy, iż to, co jest nazywane 
ekonomicznym, społecznym czy kulturowym istnieniem internetu, stanowi 
pewien typ racjonalizacji i opowieści o obecności takiego zjawiska jak inter-
net. Ta racjonalizacja dokonuje się za pomocą doraźnie zastosowanych narzę-
dzi opisu, pochodzących z wybranego repozytorium, których zestaw oferu-
ją rozmaite dziedziny wiedzy. W tych zasobach i na takich samych prawach 
mieści się także kwestia technologii, choć wydawała się szczególnie dobrze 
określona bytowo. Właśnie to ostatnie przekonanie stało się mocnym grun-
tem wspomnianego determinizmu technicznego. Ani jednak technologiczna 
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podstawa, ani ekonomiczne, społeczne czy kulturowe konteksty internetu nie 
mogą być traktowane jako „obiektywne” czy „realne” jego przejawy; są nato-
miast interpretacjami pewnych obserwowanych symptomów, które są następ-
nie umieszczane w wybranych systemach interpretacyjnych (pojęciowych). 

W przypadku internetu można dostrzec tendencję, zgodnie z którą zabieg 
jego racjonalnego porządkowania osłabia granice dyscypliny intelektualnej, 
a nawet przyjmuje swobodną formę mitologizowania [Maciąg 2013a, s. 68]. 
Tę tendencję zauważył wspomniany teoretyk badań nad siecią Barry Wellman 
w artykule z 2004 roku i jest ona widoczna w swobodnie kształtujących się wy-
obrażeniach na temat sieci, które znajdują wyraz w postawach politycznych 
czy ruchach społecznych, ale nie omija także poważnej literatury przedmio-
tu. To interesujące zjawisko jest niewątpliwie zbudowane na założeniu o jakiejś 
uprzedniej koherencji czy jednolitości bytu, jakim jest internet, a także na moż-
liwości konceptualnego zamknięcia go w precyzyjnej konstrukcji pojęciowej.

Pole, na które wkraczamy, ma więc charakter metateoretyczny; obejmuje 
ono nieuchronnie problematykę warunków i trybu powstawania wiedzy, która 
jest przedmiotem refl eksji fi lozofi cznej trwającej już stulecia, choć w drugiej 
połowie XX wieku doszło w jego obrębie do istotnych przeobrażeń. Ponowo-
czesny proces rewizji poznawczych kompetencji człowieka, a także różne jego 
kontynuacje dostarczają konstrukcji interpretacyjnych i pojęciowych, takich 
właśnie jak narracja czy mit, podkreślających tymczasowość oraz względność 
koncepcji chwytających złożoną substancję rozmaitych zjawisk (w tym tak-
że, jak się wydaje, internetu), podważając jednocześnie rację bytu takich tra-
dycyjnych pojęć jak prawda. W ramach pewnego historiozofi cznego podsu-
mowania ta myśl pojawia się w książce Jeana-François Lyotarda pod tytułem 
Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy z roku 1979. Stamtąd czerpię 
pojęcie narracji; pojęcie mitu zapożyczyłem od innego autora tego samego 
okresu: Rolanda Barthes’a, który również osobno wypowiada się w sprawie 
narracji. Naturę przewrotu, jaki się wtedy dokonuje, opisywałem gdzie indziej 
[Maciąg 2013b], cytując T.  Gadacza, którego główną diagnozę jedynie tutaj 
powtórzę: chodzi mianowicie, jak twierdzi ten autor, o „spór o problem praw-
dy” [Gadacz 2009, s. 31]. Traci ona bowiem ostatecznie metafi zyczny funda-
ment i zostaje sprowadzona do poziomu operacyjnego terminu, referującego 
jedynie bieżący stan przekonań. Jej legitymizacja dokonuje się nie w oparciu 
o „obiektywne” dowody, lecz pewien szeroki wachlarz przeświadczeń, które 
bytują jedynie w języku, a ściślej w jego warstwie dyskursywnej. Obszerny opis 
Lyotardowskiego postrzegania „narracyjnego trybu wiedzy” (narrative mode 
of knowing) przedstawia Barbara Czarniawska [Czarniawska 2004, s. 7], wpi-
sując go w szerszy proces, który nazywa „narracyjnym zwrotem” w naukach 
społecznych, proces obfi tujący zresztą w wiele różnorodnych, opisanych przez 
autorkę, manifestacji.
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Poza prawdą, będącą jednym z głównych pojęć poddanych renowacji, ist-
nieją także inne, gwałtownie domagające się nowego objaśnienia. Wśród nich 
znajduje się także tytułowy „ład”, który ogniskuje w sobie kwestie o funda-
mentalnym, fi lozofi cznym znaczeniu. Obszerny esej na jego temat, pozwalają-
cy zresztą ominąć potencjalnie bardzo bogatą literaturę przedmiotu, publikuje 
Zygmunt Bauman w książce Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wie-
loznaczna z roku 1991 (wydanie pol. 1995). Bauman postrzega ład jako kon-
strukcję nowoczesną, będącą produktem projektu kulturalnego, osiągającego 
dojrzałość wraz z Oświeceniem, i za Collinsem moment narodzin jego świa-
domości przyjmuje wizję Hobbesa, któremu jawi się on jako przeciwieństwo 
natury i akt władzy [Bauman 1995, s. 16]. Ład dla Baumana obsesyjnie łączy 
się z bezkrytyczną ideą wprowadzania arbitralnego i agresywnego porządku, 
co zresztą jest procesem bez końca i aktualizuje niemającą końca dialektyczną 
grę chaosu i ładu, prowadząc do wynaturzeń i przemocy. 

Można jednak powiedzieć, uzupełniając tok rozumowania tego autora, że 
ponowoczesność przynosi także przemyślenie ładu jako pewnej konstrukcji 
pojęciowej i formuje go na swój oryginalny sposób, bynajmniej nie prowa-
dząc do apologii bezładu, jak sądzą niektórzy. W ten sposób ponowoczesność 
pozwala uświadomić sobie nie tyle opozycję porządku i chaosu, ile dynami-
kę powstawania/realizacji samej idei ładu. Ta idea w szczególności dotyczy 
procesów o charakterze poznawczym, które – co ujawnia się poprzez kolejne 
kroki analizy regresywnej różnorodnych fenomenów rzeczywistości – loku-
ją się właśnie w swoiście rozumianej warstwie językowej i dostarczają uni-
wersalnych modeli dla wszelkich następnych zabiegów porządkowania owej 
rzeczywistości. W tej części ponowoczesność wydaje się wspierać zresztą na 
inspiracji wziętej z metamatematyki i jej gwałtownego rozkwitu z końcem 
XIX stulecia i w pierwszych trzech dziesiątkach wieku XX, co starałem się opi-
sać gdzie indziej [Maciąg 2012]. 

Wybitnym autorem, który poświęcił dzieło niemal całego życia na głęboką 
analizę tak rozumianego ładu, jest Michel Foucault. Ten wątek w najoczywist-
szy sposób przewija się w jego interpretacji dyskursu, ale zostaje fundamen-
talnie rozpracowany w dziełach poświęconych możliwościom poznawczym 
człowieka, takich jak Słowa i rzeczy, czy innych, wprost odnoszących się do 
problematyki wiedzy. Lyotard, Foucault, ale także niewspomniani dotychczas 
Derrida, Deleuze czy Rorty, to tylko wybrani przedstawiciele uporczywego dla 
ponowoczesności tematu wiedzy i nauki, rozumianych jako ładotwórcze apa-
raty o nowoczesnej proweniencji, wymagające jednak podstawowej korekty 
w związku z rezygnacją z wielu tej nowoczesności różnie formułowanych ogra-
niczeń. Aby zilustrować wielość propozycji w tym względzie, można wymie-
nić niektóre: wyczerpanie się potencjału wielkich metanarracji historycznych 
według Lyotarda, tymczasowość episteme, czyli swoistych form myślenia bądź 
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wzorów wiedzy zidentyfi kowanych przez Foucaulta, wykluczenie „logocen-
tryzmu i metafi zyki obecności” postulowane przez Derridę, utratę przez znak 
dostępu do prawdy podkreślaną przez Deleuze’a, przeniesienie punktu oparcia 
dla sensu z obiektywności na solidarność zaproponowane przez Rorty’ego czy 
podsumowujący różnorodne diagnozy obraz zanurzenia świata w „radykal-
nym pluralizmie” tworzącym według Welscha rzeczywistość postmoderny.

Z punktu widzenia rozpatrywanej tutaj problematyki internetu kwestia 
utraty pojęciowej stabilności, dyskursywizacja wiedzy, a co za tym idzie wy-
kazanie niemożliwości wprowadzenia ujednoliconego ładu w ramach postę-
powania poznawczego, czyni z projektu ponowoczesnego zaskakująco trafną 
zapowiedź sytuacji, w jakiej znajduje się internet jako przedmiot badania hu-
manistycznego i społecznego. Dostarcza także narzędzi do nowego typu inter-
pretacji, która musi się rozpocząć od ustalenia sposobu istnienia tych narzędzi, 
a więc zapytać o status pojęć i kategorii wprowadzających konceptualny porzą-
dek o charakterze lokalnym, aksjomatycznym, a nie idealnym. 

Warto w tym momencie przypomnieć, że kwestie związane z genetyką 
i funkcjonowaniem narzędzi informatycznych są wbudowane w refl eksję po-
nowoczesną immanentnie i na dwa sposoby; po pierwsze jako źródło podsta-
wowych strategii poznawczych, a po drugie jako bezpośrednie, szczegółowe 
inspiracje. W pierwszym przypadku mowa o wspomnianym kryzysie matema-
tyki na przełomie wieku XIX i XX; z jednej strony zrodził on metamatematycz-
ną myśl, której jednym z owoców jest idea maszyny Turinga5, będąca rodzajem 
koncepcyjnego prototypu komputera, ale także otwarciem nowego typu sym-
bolizowania realnych zdarzeń i procesów. Z drugiej strony ów kryzys i jego 
rozwiązania dostarczają nowych wzorów dla narzędzi mających ujmować ową 
realność w sformalizowane porządki, których jedynym sposobem legitymiza-
cji jest wewnętrzna i limitowana spoistość. To stamtąd humanistyka, a ściślej 
fi lozofi a, czerpie pomysły dla własnych konstrukcji pozwalających uzasadnić 
czynności poznawcze; powołują się na nie zarówno Lyotard, jak i Derrida. 

Drugi sposób wbudowania w refl eksję ponowoczesną problematyki narzę-
dzi informatycznych reprezentuje Lyotard, prawdopodobnie pierwszy euro-
pejski teoretyk, w którego książce osią wywodu jest problem społeczeństwa 
informacyjnego. Kondycja ponowoczesna ukazała się rok po sławnym raporcie 
na ten temat, przygotowanym przez Simona Norę i Alaina Minca dla prezyden-
ta Francji w 1978 roku, i była jednym z pierwszych tak poważnych, problemo-
wych, analitycznych opracowań dotyczących społeczeństwa informacyjnego. 
Przypomniane właśnie koincydencje mogą świadczyć o głębokim powiąza-

5 Wnikliwą analizę tej idei z perspektywy STS dostarcza np. książka Charlesa Petzolda 
pt. Th e Annotated Turing. A Guided Tour through Alan Turing’s Historic Paper on Computability 
and the Turing Machine [2009].
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niu problematyki nowych technologii i fundamentalnych rekonstrukcji prze-
świadczeń dotyczących poznawczych kompetencji, warunków legitymizacji 
wiedzy czy statusu narzędzi, takich jak konstrukcje konceptualne i pojęcia. 

Zarządzanie humanistyczne

Dotychczasowy wywód bynajmniej nie odbiega od problematyki zarządza-
nia i zarządzania humanistycznego. Aby uzasadnić tę tezę, zestawmy obydwa 
w rodzaj przeciwieństwa, które zostało tutaj użyte raczej jako świadoma hipo-
staza. W tej parze nowoczesne przywiązanie do projektu jednolitego ładu jako 
możliwej konstrukcji opisującej świat, popartej precyzją i stabilnością defi nicji 
tożsamości nauki6, (a przynajmniej niewrażliwe na potencjalną jego wielopa-
radygmatyczność, jakby powiedział Łukasz Sułkowski) przeciwstawia się za-
rządzaniu humanistycznemu, immanentnie pogrążonemu w autorefl eksji, bo 
wyraźnie formułującemu zadanie każdorazowej, niemal doraźnej konceptua-
lizacji nadrzędnego dla obydwu pragmatyzmu. Pojęcie pragmatyzmu pojawia 
się tutaj jako skutek zaproponowanej w innym miejscu [Maciąg 2013b] opera-
cyjnej defi nicji z ar z ą d z an i a  j a ko  pr a g m at yc z n e go  pro c e s u, wspar-
tego na czterech oczywistych przesłankach: 

1. Zarządzanie prowadzi do pewnych skutków.
2. Skutkiem zarządzania jest najogólniej poddanie pewnej rzeczywistości 

zmianie.
3. Zmiana ta nie jest przypadkowa, więc zarządzanie ma charakter celowy.
4. Zarządzanie jest pragmatyczne, ponieważ podporządkowuje tę zmianę 

pewnym konstrukcjom konceptualnym (interpretując także w ten spo-
sób jej celowość), na przykład organizacji.

Dzięki tym spostrzeżeniom możliwe staje się uzasadnienie naturalności, 
z jaką przymiotnik „humanistyczne” pojawia się obok pojęcia zarządzania. 
Droga do jej wytłumaczenia wiedzie przez uświadomienie sobie metateore-
tycznego statusu zarządzania, które zanim zrealizuje swoją pragmatyczność, 
musi dokonać swoistego aktu poznania, zdefi niować jego warunki i sformuło-
wać wnioski. W ten sposób rozumiem wspomnianą konceptualizację. Żadna 
z wymienionych czynności nie jest oczywista i dana, a co więcej, wspomniana 
konceptualizacja odwołuje się do poważnej i zasobnej w interpretacje dysku-
sji dotyczącej strategii poznawczych leżących w dyspozycji podmiotu, a tak-

6 Przekonanie o stabilności defi nicji tożsamości nauki ma swoje źródło jeszcze w Galileu-
szowej roli matematyki. Było ono rozwijane przez następne niemal 300 lat, aż do końca wieku 
XIX. 
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że, w węższym, interesującym nas tutaj zakresie, nauki, jej dziedzin itp. oraz 
modusów jej funkcjonowania, na przykład metodologii badawczych, modeli 
itd. Rozumienie „humanistyczności” odwołuje się więc do swoistej, ludzkiej 
potencji, związanej z nadawaniem otaczającym podmiot procesom i zjawi-
skom pewnego nadrzędnego ładu7 oraz nieodłącznym przemyśleniem tego 
aktu w jego wszystkich aspektach. Ten zespół zagadnień został w drugiej po-
łowie XX wieku poddany poważnej fi lozofi cznej (ponowoczesnej) rekonstruk-
cji, której korzenie tkwiły historycznie w znacznie wcześniejszym przewrocie, 
jaki dokonał się w łonie matematyki, uważanej do tamtej pory za ostoję sądów 
o niepodważalnej słuszności orzekania na temat świata.

Zarządzanie w hipotetycznym wydaniu, nazwijmy je tradycyjnym, pozo-
stające wobec tak zwanego zarządzania humanistycznego w skonstruowanej 
przed chwilą hipostazie, jawi się (i często, spoglądając na podręczniki, tak się 
realizuje) jako zgodne raczej z tą ideą ładu, do której odnosi się Bauman, czyli 
idei nowoczesnej, co staje się wyraźne szczególnie w chwili, gdy poszukuje ono 
jednolitych, trwałych i uniwersalnych warunków tego ładu, a następnie czyni 
z nich założenia swojej pragmatyki. Odnosząc się do opinii Baumana, prze-
suwam jednocześnie jego rozumowanie z poziomu refl eksji politycznej i spo-
łecznej na poziom epistemologiczny, ale w kontekście kolizji nowoczesności 
i ponowoczesności taki krok jest uzasadniony, ponieważ wiedza stanowi jedno 
z najważniejszych jej pól, czego świadomość stale towarzyszy temu autorowi. 

Zarządzanie humanistyczne natomiast nieustająco buduje swoją chwiejną 
w tym obszarze tożsamość, widząc zadanie w przemyśleniu samej idei ładu, 
a więc lokuje się o krok wcześniej, ogólniej i bardziej abstrakcyjnie. Je s t  z a -
t e m  t a k ż e  p ar  e x ce l l e nce  z ar z ą d z an i e m  s am e go  z ar z ą d z an i a. 
Sprawdza się ono w chwili, kiedy z n i k a  o c z y w i s t a  pr z y l e g ł o ś ć  my ś l i 
i  r z e c z y w i s t o ś c i ,  p om i ę d z y  kt ór y m i  m e d iu j e  j ę z y k  c z y  i n n e 
kons t r u kc j e  for m a l n e ,  s t ar a j ą c e  s i ę  w prow a d z i ć  ar b i t r a l ny 
p or z ą d e k  opi s u ,  ro z u m i e n i a  c z y  i nt e r pre t a c j i. Ta ostatnia sytua-
cja ‒ rozwarstwienia czy też zapośredniczenia ‒ będąca w dużej mierze nie-
wątpliwym dziedzictwem ponowoczesności, okazuje się chlebem powszednim 
nie tylko przedstawicieli nauk humanistycznych i wydaje się szansą także dla 
opisania fenomenu internetu.

Przekroczenie granicy zarządzania nazwanego roboczo tradycyjnym nie 
jest jednak żadnym ekscesem, a jedynie realizacją kryjącej się od początku 
w nim potencji. Nowoczesne operowanie ładem opiera się z jednej strony 

7 Choć właśnie instancja podmiotu nadaje prawo do używania przymiotnika „humani-
styczne”, to jednak jego denotacyjny obszar jest szeroki i znacznie przekracza społecznie czy 
egzystencjalnie rozumiane człowieczeństwo. Podmiot stanowi tutaj ośrodek, wokół którego 
konkretyzuje się świat, co jest procesem skomplikowanym. Ten temat wymaga osobnego i cało-
ściowego opisu, przekraczającego ramy niniejszego tekstu. 
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na rozpoznaniu ładów (otaczających człowieka) jako istniejących uprzednio 
i wprowadzaniu propozycji ładu własnego, będącego ich przedłużeniem lub 
uzupełnieniem. Dialektyka ich wzajemnej wymiany nie jest łatwa i Bauman 
poświęca jej specjalne miejsce, odpowiadając na pytanie, jak w tej układance 
zostaje umieszczona natura, która przecież może być rozumiana jako twardy 
porządek przedustawny, księga pisana, jak twierdził Galileusz, bardzo rygory-
stycznym językiem matematyki. Ale Bauman rozumie nowoczesność raczej 
jako pragmatyczną działalność niż kontrkategorię dla natury: „Możemy na-
zwać istnienie nowoczesnym, jeśli produkowane jest ono i odtwarzane za po-
mocą projektowania, manipulacji, zarządzania, zabiegów technicznych. Istnie-
nie jest nowoczesne, jeśli zarządzają nim suwerenne agencje zasobne w wiedzę, 
umiejętności i technologię” [Bauman 1995, s. 19]. 

Zarządzanie jest ze swojej istoty nowoczesne, a przedmiot jego ingerencji 
to wszelki „nieuładzony byt”, którego właściwością okazuje się nieporządek 
nie jako immanentna właściwość (natura może posiadać istotowy, na przy-
kład matematyczny porządek), ale jako bieżąca, praktyczna przeszkoda w na-
kładaniu ładu. Bauman podkreśla w ten sposób celowość działania ładotwór-
czego, która jest pragmatyczna i w tym celu buduje porządki wywodzące się 
z elementarnych, skonstruowanych specjalnie oboczności (z obocznością ładu 
i chaosu na czele). Zarządzanie nazwane tutaj tradycyjnym akcentuje analo-
giczną, fundamentalną oboczność: organizacja vs. otoczenie8. Pozycja pono-
woczesna natomiast wątpi sama o sobie, co nie oznacza, że czuje się zwolniona 
z obowiązku refl eksji. W tym miejscu trzeba dopowiedzieć, iż ponowoczes-
ności nie rozumie się w niniejszym tekście jako pojęcia obejmującego pewną 
formację historiozofi czną, ale synchronicznie, jako wyrazistą koncepcję epi-
stemologiczną i teoriopoznawczą, odwołującą się do operacji polegającej na 
przeformułowaniu warunków poznania, w tym poznania sformalizowanego 
jako nauka. Ponowoczesne podejście nie zaprzecza tradycyjnym zasadom za-
rządzania, lecz raczej pogłębia jego teoretyczne i metodologiczne fundamenty.

Przyjęcie takiej, szerokiej interpretacji zarządzania humanistycznego ma 
wiele konsekwencji, które są warte osobnych refl eksji. Po pierwsze otwiera 
pole dostępnych inspiracji, a także – po fazie oswajania się z metateoretycz-
nym poziomem myślenia (w praktyce na przykład wspomnianą wielopara-
dygmatycznością) – daje możliwość swobodnej absorpcji teorii pochodzących 
z różnorodnych obszarów wiedzy, w tym również tych radykalnych, które 
znoszą demarkacyjne linie jej dziedzin. Skądinąd to właśnie dalekie wycieczki 
w obszary antropologii, kulturoznawstwa czy fi lozofi i dostarczają dzisiaj in-

8 A przy okazji całą gamę podobnych oboczności, realizując najprostszy schemat opozycji 
binarnych, które w obrębie refl eksji ponowoczesnej zostały poddane wnikliwej krytyce przez 
J. Derridę, co wynika z głębszych i bardziej podstawowych założeń jego myśli.
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spiracji w tym względzie. Po drugie zmusza do przemyślenia dotychczasowej 
legitymizacji wielu pojęć oraz ewentualnej ich rekonstrukcji, wśród których 
pierwsze miejsce zajmują „organizacja” i „otoczenie”. Po trzecie ustawia ona 
pozycję zarządzania niejako w innym miejscu; rezygnuje z roli wspomagania 
działalności biznesowej i skupia się na uniwersyteckim badaniu, które niemal 
w całości wyczerpuje się w procesie interpretacji. Z tym ostatnim skutkiem 
wiąże się możliwość przeniesienia punktu ciężkości zarządzania z pragmatycz-
ności na rozumienie. Jednocześnie jednak jest to najlepsza droga do osiągnię-
cia właściwego poziomu prawomocności, przywoływanych chętnie w ramach 
uzasadniania humanistycznego charakteru zarządzania pojęć, takich jak „in-
tuicja”, „wyobraźnia”, „miłość”, „etyka” itp.9
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